
 

 

Program rozvoje venkova ČR 2014 - 2020 

Investice do zemědělských podniků 
 Předmět dotace: 

o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu, Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 
o Pořízení speciálních mobilních strojů (nezpůsobilé: traktory) 
o Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro vlastní 

spotřebu v zeměd. podniku (např. kotelny na biomasu či peletárny) 
o Investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % celkových 

způsobilých výdajů 

 Typy příjemců: zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici 
zemědělského podnikatele  

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu 

 Požadavek finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů 

 Míra podpory: 40 – 60 % podpory, min. 100 tis. Kč způsobilých výdajů 

 Termín nejbližší výzvy: září 2015 

 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 Předmět dotace: 

o stavební obnova či nová výstavba provozovny 
o pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
o doplňující výdaje (úprava povrchů) 

 Typy příjemců: zemědělský podnikatel    

 Realizace na území ČR mimo Prahu  

 Požadavek finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů 

 Způsobilé výdaje: 200 tis. – 10 mil. Kč  

 Míra podpory: 25% / 35% / 45 % velký / střední / malý podnik; 200 tis. – 10 mil. Kč způsobilých výdajů 

 Termín nejbližší výzvy: únor 2016  

 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

 Předmět dotace: 
o výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu (stavba a technologické vybavení) 

o nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů  

o investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny 

na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se 

nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho 

základní opracování) 

 Typy příjemců: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (mikro nebo 

malé podniky) 

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu 

 Míra podpory:  do výše 50 % způsobilých výdajů (režim de minimis);  

 Termín nejbližší výzvy: září 2015 

 

Detailní informace: 

Ing. Jitka Pražáková 
obchodní manažer 
mobil: +420 739 547 279 
e-mail: prazakova@grantika.cz 
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Operační program Životní prostředí 

Zkvalitnění nakládání s odpady 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 
Předmět dotace: 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

 zařízení na úpravu nebo využívání "ostatních" odpadů 

 

Typy příjemců: 

 podnikatelské subjekty i veřejný sektor (dle typu projektu) 

 

Cílové území: 

 území celé České republiky (specifický cíl 5 mimo území hl. m. Prahy) 

 

Hlavní předpokládané povinné přílohy: 

 projektová dokumentace (technický popis) včetně položkového rozpočtu 

 stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí 

 územní rozhodnutí (popř. územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba 

v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud 

bylo vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav, projektů svozu a síťového rozmístění 

nádob, zpracování analýz není tato příloha vyžadována 

 aktuální výpis z katastru nemovitostí 

 stanovisko ČIŽP - kde je vyžadováno 

 dle typu projektu Analýza potenciálu tvorby odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků, Analýza rizik či 

odborný posudek 

 

Míra podpory: 

 max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů 

 v případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude financováno v režimu de 

minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt 

(upřesní konkrétní výzva). 

 

Termín nejbližší výzvy: 

 září 2015 

 

 

 

 

Detailní informace: 

Ing. Jitka Pražáková 
obchodní manažer 
mobil: +420 739 547 279 
e-mail: prazakova@grantika.cz 
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 

 

Program Technologie 

 

 Předmět dotace: pořízení nových strojů a zařízení v rámci podnikatelské činnosti vymezené seznamem 

podporovaných CZ-NACE (zejména zpracovatelský průmysl CZ-NACE 10 – 33) 

 Projekt se musí týkat podporované činnosti – proto nákup výrobní peletizační linky možný zejména v rámci 

dřevozpracujícího průmyslu 

 Typy příjemců:  mikro / malé / střední podniky 

 Realizace na území ČR mimo Prahu; zaměření na hospodářsky problémová území, území s vysokou mírou 

nezaměstnanosti a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic 

 Míra podpory: 

o míra podpory 35% / 45 % - střední / malý podnik 

o výše dotace 1 – 20 mil. Kč – střední, malý podnik 

o výše dotace 0,1 – 20 mil. Kč – mikropodnik 

 Termín nejbližší výzvy: 

o duben/květen 2015 (příjem žádostí červenec / srpen 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailní informace: 

Ing. Jitka Pražáková 
obchodní manažer 
mobil: +420 739 547 279 
e-mail: prazakova@grantika.cz 
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Další možnosti získání dotací na kogenerační zařízení 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 
 

Program Úspory energie 

 Předmět dotace: instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro 

vlastní spotřebu podniku (v návaznosti na realizaci investic do zvýšení energetické účinnosti a snížení 

energetické náročnosti budov) 

 Typy příjemců: malý, střední nebo velký podnik 

 Podporované činnosti spadající do podporovaných CZ-NACE 8 – 95 (s výjimkami), zejména zpracovatelský 

průmysl 

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu 

 Míra podpory: až 65 %, výše dotace 0,5 – 250 mil. Kč 

 Termín nejbližší výzvy:  

o duben/květen 2015 (příjem žádostí červenec / srpen 2015) 

 

Program Obnovitelné zdroje energie 

 Předmět dotace: instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice 

za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem 

(primárně pro distribuci, ne vlastní spotřebu) 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla 

(primárně pro distribuci, ne vlastní spotřebu) 

 Typy příjemců: malý, střední nebo velký podnik 

 Cílové území:  celá ČR mimo Prahu 

 podporované činnosti spadající do podporovaných CZ-NACE 8 – 95 (s výjimkami), zejména zpracovatelský 

průmysl 

 Míra podpory: 45 – 80 %, výše dotace 1 – 100 mil. Kč 

 Termín nejbližší výzvy: duben/květen 2015  

 Hlavní předpokládané povinné přílohy:  energetický audit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Detailní informace: 

Ing. Jitka Pražáková 
obchodní manažer 
mobil: +420 739 547 279 
e-mail: prazakova@grantika.cz 
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